
 

Een wandeling langs de Oostzee, over een boulevard, een Hochuferpfad en een 
oude Seebrücke. Het laatste deel naar het station loopt grotendeels langs de 

dure appartementhuizen uit het begin van de vorige eeuw. 
 

Vanaf het Heimatmuseum loop je de Strandstrasse af in noordoostelijke richting. 
Op de hoek met de Bahnhofstrasse houd je rechts aan en loop je de trappen af in 
de richting van de zee. Je komt dan vanzelf op de wandelboulevard uit. Hier sla 

je links af. Je loopt nu voorbij het openluchttheater. 
 

Na 2,5 kilometer wandelen over de boulevard, met aan de rechterhand de 
Oostzee en aan de linkerkant de bossen met campings en vakantiehuisjes, bereik 
je Baabe. Je blijft de wandelboulevard volgen, totdat je na 1300 meter het 

zuidstrand van Sellin bereikt. Je kiest hier de korte, steile klim over de 
klinkerweg naar boven. 

 
Als alternatief kun je ook de weg over het strand kiezen richting Sellin (ongeveer 

1300 meter). 
 
Bijna boven aangekomen sla je rechtsaf het bos in: het Hochuferpfad op. Dit pad 

biedt je mooie uitzichten op de Oostzee en het strand, dat zo’n 50 meter lager 
ligt. Nadat je over een afstand van 1200 meter dan weer iets klimmend en 

vervolgens weer iets dalend dit pad hebt gevolgd, loop je Sellin binnen. Aan de 
linkerkant liggen de eerste luxe hotels en rechts beneden je zie je de eerste 
contouren van de pier van Sellin, de Seebrücke; 500 meter verder kun je de 

trappen aflopen om over deze pier te lopen. 
 

De Seebrücke dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Op de pier wordt met 
foto’s duidelijk gemaakt hoe dit bouwerk is geëvolueerd en wat het door de jaren 
heen allemaal heeft meegemaakt: vernietigd in de oorlog, bezweken onder het 

ijs tijdens strenge winters, etc. Op de kop van de pier bevindt zich nog een 
bijzondere toeristische attractie, namelijk een duikklok. Bezoekers kunnen hierin 

voor een half uur afdalen tot enkele meters diepte om zo het leven in de zee te 
bekijken. 
 

Vanaf de pier loop je de Wilhelmstrasse af. Hier liggen mooie appartementen 
waaraan nog steeds is af te lezen dat de welgestelden van weleer hier hun vrije 

tijd doorbrachten. Opvallend, maar op zich natuurlijk niet zo vreemd, is dat de 
mooiste panden het dichtste bij de zee liggen. Aan het einde van deze 700 meter 



lange straat steek je de weg over en loopt door een korte boogpassage aan de 

overkant. Deze Seeparkpromenade voert je langs het zwembad naar het station 
van de Rasende Roland die je terugbrengt naar het startpunt  in Göhren(kosten 

ca. € 2,-- per persoon; prijspeil 2017). 
 
De Rasender Roland is een smalspoorbaan (750 mm) waarover sinds ruim 120 

jaar stoomtreinen rijden met een snelheid van 30 km/u. Het traject van 24 
kilometer lengte tussen Putbus en Göhren wordt in ruim 5 kwartier afgelegd.  

 


